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Projektas „Moksliukai – madingi: mokslinės literatūros bumas“ 
 

Projekto tikslas – patraukliais renginiais jaunimui, aktyvinti mokslo populiarinimo 
literatūros skaitymą, pasitelkiant ne tik knygas, bet ir naująsias technologijas bei 
gerinti skaitymo prestižą.  
Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, projektą rėmė UAB „Verslo 
žinios“. 
Terminas: 2014 m. rugsėjo – gruodžio mėn. 

 
Projekto metu buvo galima gyvai pabendrauti su žymiais žmonėmis bei iš arti apžiūrėti robotus ir 
palydovą. Rugsėjo 24 d. vyko greito ir efektyvaus skaitymo seminaras su geriausiu skaitymo 
treneriu Aivaru Pranarausku „Mūsų smegenys gali daug daugiau“. Spalio 10 d. vyko susitikimas 
su grupės „G&G Sindikatas“ lyderiu Gabrieliu Liaudansku–Svaru „Keliai atsiranda tik po 
žengiančiomis kojomis“. Kvietėme visus susiburti betarpiškam bendravimui ir 
diskusijoms. Lapkričio 14 d. vyko robotų technologijų inovacijos pristatymas „Robotai atrieda 
atidunda“ su Klaipėdos universiteto Informatikos katedros vedėju prof. dr. Vitalijumi Denisovu, 
lekt. Gediminu Griciumi ir jų robotais. Lapkričio 24 d. vyko susitikimas su pirmojo lietuviško 
palydovo „Lituanica SAT–1“ kūrėju Laurynu Mačiuliu „Imam kosmosą?“.  
Visus, kamuojamus žinių troškulio ir norinčius atverti po „devyniais užraktais“ elektroninėje 
erdvėje saugomus naudingus šaltinius, pakvietėme į Moksliukų akademiją. Smalsuoliams, 11–12 kl. 
moksleiviams, siūlėme dviejų pamokų skaitmeninės informacijos paieškos užsiėmimus „Naršau, 
kad rasčiau“.  
Prikaupus žinių visada naudinga jas pasverti ir moksliškai patikrinti. Todėl organizavome 
ir Moksliukų kovas, kuriose buvo užduodami išradingi (ir nelabai) klausimai iš fizikos, 
informatikos, elektrotechnikos, socialinių ir meno bei fantastikos mokslo sričių.  
 
Spaudoje apie renginius: 

 Moksliukai kvietė kilti į kosmosą / Virginija Samulionytė. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2014, lapkr. 27, p. 
6. 
Apie susitikimą su pirmojo lietuviško palydovo "Lituanica SAT-1" kūrėju L. Mačiuliu Klaipėdos miesto 
savivaldybės viešosios bibliotekos Jaunimo skyriuje. 

 Moksleivius sudomino robotai / Justina Norkutė. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – ISSN 1392-7590. – 2014, 
lapkr. 20, p. 7. 
Apie renginį "Robotai atrieda atidunda" Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Jaunimo skyriuje. 

Straipsniai internete: 
 Mindaugas Kuras „Jaunimas susitiko su Svaru“.   
 Gerda Rimkutė „Jaunuoliai savo žinias išbandė „Moksliukų kovose“.  
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